
Zápisnica 
z 1.  zasadnutia Obecného zastupiteľstva  Obce Jedľové Kostoľany, 

konaného dňa 07.12.2018   
_____________________________________________________________________

______

Prítomní:         Dušan Kazimír, starosta obce
                           Poslanci : Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár,                                          
                                                    Ing. Milan Dobiaš PhD., Vladimír Homola,
                                                    Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela, 
                                                    Roman Zimmermann

Neprítomní:               -                  

Ďalší prítomní:      Eva Kazimírová  – zamestnanec obce 
             Mgr. Patrícia Kapitánčiková -  zamestnanec obce
                               Iveta Škrabáková – zamestnanec obce      
                          Ing. Oľga Ďuriačová – hlavný kontrolór                                

PROGRAM :
1. Úvodné náležitosti:

a) otvorenie zasadnutia 
b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do 

obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
d) zloženie sľubu zvoleného starostu obce
e) zloženie sľubu zvolených poslancov

2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
5. Príhovor zvoleného starostu obce
6. Zriadenie a voľba členov obecnej rady
7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
8. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
10. Zásady odmeňovania poslancov – schválenie 
11. Plat starostu
12. Rôzne
13. Záver

                                                                                                                                                       

bodu 1. Úvodné náležitosti 
a) otvorenie zasadnutia

Ustanovujúce  zasadnutie  otvoril  starosta  obce.  Po  otvorení  ustanovujúceho  zastupiteľstva
starosta oboznámil prítomných s priebehom a návrhom programu ustanovujúceho zasadnutia. 



b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Po  otvorení  ustanovujúceho  zasadnutia  starosta  určil  za  zapisovateľku  Mgr.  Patríciu
Kapitánčikovú a dvoch overovateľov zápisnice: Ing. Jaroslav Bugár, Ing. Milan Dobiaš PhD.

c) informácia predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb do obec-
ného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu

O výsledkoch voľby starostu  a  volieb  do obecného zastupiteľstva  informoval  prítomných
predseda miestnej volebnej komisie: Eva Vavrisová. Následne vyzvala starostu na zloženie
sľubu. 

d) zloženie sľubu zvoleného starostu obce
Po informácii o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva starosta zložil
sľub: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,  ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a
ostatné  všeobecne  záväzné  právne  predpisy  budem  pri  výkone  svojej  funkcie  starostu
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“. 
Starosta po prečítaní  sľub potvrdil  podpisom pod text sľubu a predseda komisie odovzdal
doklad o zvolení za starostu starostovi obce. 

e) zloženie sľubu zvolených poslancov
Starosta obce prečítal znenie sľubu poslanca, ktorý znie: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti,  ochraňovať
záujmy  obce,  dodržiavať  Ústavu  Slovenskej  republiky,  ústavné  zákony,  zákony  a  ostatné
všeobecne  záväzné  právne  predpisy,  a  pri  výkone  svojej  funkcie  poslanca  obecného
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Po prečítaní sľubu poslanci skladali sľub v abecednom poradí a sľub podpísali pod text sľubu.
Zároveň  im  predseda  komisie  odovzdal  doklady  o zvolení  za  poslanca  obecného
zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch:
1.  b e r i e   n a   v e d o m i e výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.   
2.  k o n š t a t u j e, ž e 
    a)  novozvolený starosta obce Dušan Kazimír zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
    b) zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca   
        obecného zastupiteľstva:    Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár,                                           
                                                    Ing. Milan Dobiaš PhD., Vladimír Homola,
                                                    Dušan Kazimír,   Ing. Roman Vojtela, 
                                                    Roman Zimmermann

K     bodu 2. Schválenie programu zasadnutia 
Po zložení sľubu poslancov starosta overil, či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a
uznášať  sa.  Starosta  konštatoval,  že   je  prítomná  väčšina  poslancov   a OZ je  uznášania
schopné. Starosta predložil obecnému zastupiteľstvu návrh programu rokovania

1. Úvodné náležitosti:
a) otvorenie zasadnutia 



b) určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) informácia  predsedu  miestnej  volebnej  komisie  o výsledkoch  volieb  do

obecného zastupiteľstva a o výsledku voľby starostu
d) zloženie sľubu zvoleného starostu obce
e) zloženie sľubu zvolených poslancov

2. Schválenie programu zasadnutia
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
5. Príhovor zvoleného starostu obce
6. Zriadenie a voľba členov obecnej rady
7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
8. Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
9. Poverenie  poslanca  obecného  zastupiteľstva,  ktorý  bude  oprávnený  zvolávať

a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
10. Zásady odmeňovania poslancov – schválenie 
11. Plat starostu
12. Rôzne
13. Záver

Hlasovanie:                     za: (7)    Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár, 
                                                        Vladimír Homola, Ing. Milan Dobiaš PhD.,                         
                                                        Ing. Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela,
                                                        Roman Zimmermann
                                    proti : (0) 
                              zdržal sa : (0) 

Obecné  zastupiteľstvo  v Jedľových  Kostoľanoch  podľa  §  12  ods.  5  Zákona  o obecnom
zriadení schvaľuje program svojho zasadnutia dňa 07.12.2018.

K     bodu 3. Voľba mandátovej a     návrhovej komisie 
Starosta obce navrhol členov mandátovej komisie – Ing. Dušan Kazimír – predseda a členovia
Ing. Roman Vojtela, Roman Zimmermann. Vyzval poslancov aby vyjadrili či súhlasia alebo
majú iný návrh. Starosta prečítal úlohy mandátovej komisie: 
-overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov; 
-zistiť  či  nevykonávajú  funkciu  nezlučiteľnú  s funkciou  starostu  alebo  poslanca  a to  na
základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení; 
-podať o výsledku svojich zistení správu ustanovujúcemu zasadnutiu obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie:                     za: (7)    Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár, 
                                                        Vladimír Homola, Ing. Milan Dobiaš PhD.,                         
                                                        Ing. Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela,
                                                        Roman Zimmermann
                                    proti : (0) 
                              zdržal sa : (0) 

Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch  podľa § 15 Zákona  o obecnom zriadení 
1.Zriaďuje mandátovú komisiu v zložení  poslancov Dušan Kazimír  – predseda,  členovia -
Ing. Roman Vojtela, Roman Zimmermann
2.Vymedzuje úlohy mandátovej komisie nasledovne :



- overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov; 
-  zistiť  či  nevykonávajú  funkciu  nezlučiteľnú  s funkciou  starostu  alebo  poslanca  a to  na
základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení; 
-  podať  o výsledku  svojich  zistení  správu  ustanovujúcemu  zasadnutiu  obecného
zastupiteľstva.
  

Následne starosta obce  navrhol Štefana Bošiaka a Vladimíra Homolu za členov návrhovej
komisie a prečítal úlohy návrhovej komisie: 
-sledovať priebeh rokovania, 
-predkladané návrhy a obsah diskusie; 
-predkladať  k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení  tak,
aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele.

Hlasovanie:                     za: (7)    Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár, 
                                                        Vladimír Homola, Ing. Milan Dobiaš PhD.,
                                                        Ing. Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela,
                                                        Roman Zimmermann
                                    proti : (0) 
                              zdržal sa : (0) 

Obecné zastupiteľstvo podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení 
1.zriaďuje návrhovú komisiu v zložení poslancov Štefan Bošiak, Vladimír Homola
2.vymedzuje úlohy návrhovej komisie nasledovne:
-predkladané návrhy a obsah diskusie; 
-predkladať  k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení  tak,
aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele.

K     bodu 4.          Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie
Mandátová  komisia  preskúmala  zložené  sľuby  starostu  obce  a  poslancov  obecného
zastupiteľstva.  Skontrolovala,  či  všetci  poslanci  a  starosta  podpísali  čestné  vyhlásenia,  že
nevykonávajú  funkciu  nezlučiteľnú  s  funkciou  starostu  obce  alebo  poslanca  obecného
zastupiteľstva. Mandátová komisia: 
-konštatuje, že zvolený starosta obce Dušan Kazimír zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce.  
-konštatuje, že poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva 
-konštatuje,  že  starosta  obce  a  poslanci  obecného  zastupiteľstva  nevykonávajú  funkciu
nezlučiteľnú s funkciou starostu  alebo poslanca.
                         

Obecné  zastupiteľstvo  v Jedľových  Kostoľanoch  berie  na  vedomie  predloženú  správu
mandátovej komisie :
-konštatuje, že zvolený starosta obce Dušan Kazimír zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce.  
-konštatuje, že poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva (konkrétne sa vymenujú)
-konštatuje,  že  starosta  obce  a  poslanci  obecného  zastupiteľstva  nevykonávajú  funkciu
nezlučiteľnú s funkciou starostu  alebo poslanca.



K     bodu 5. Príhovor zvoleného starostu obce 
Starosta obce predniesol príhovor.

K     bodu 6. Zriadenie a voľba členov obecnej rady
Starosta informoval poslancov, že zriadenie obecnej rady nie je povinné a jej zriadenie neod-
porúča. 

Diskusné príspevky:
Dušan Kazimír – v minulosti bola rada niekoľkokrát zriadená ale stretnutia sa nekonali alebo
sa nerobil zápis. Zo stretnutia rady by mali byť ako zo zastupiteľstva predkladané zápisnice.
Ja budem rád, keď sa stretneme keď bude potrebné ako zastupiteľstvo. Väčšina obcí radu
nemá. Máte iný názor ? 
Ing. Jaroslav Bugár – malo to v minulosti význam ?
Roman Zimmermann – bol som poslancom a členom rady aj  v minulosti  a nerobili  sa ani
zápisnice.

Hlasovanie:                     za: (7)    Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár, 
                                                        Vladimír Homola, Ing. Milan Dobiaš PhD.,
                                                        Ing. Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela,
                                                        Roman Zimmermann
                                    proti : (0) 
                              zdržal sa : (0) 

Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch podľa § 14 Zákona o obecnom zriadení ne-
zriaďuje obecnú radu.

K     bodu 7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a členov komisií
Starosta predložil  obecnému zastupiteľstvu návrh na zriadenie komisií,  určenie ich náplne
práce a voľbu ich predsedov a členov.
Vysvetlil poslancom, že Komisia pre ochranu verejného záujmu musí byť zriadená, jej úlohou
je  kontrola  majetkových  priznaní  starostu obce  Komisia  na  ochranu verejného záujmu sa
zriaďuje a plní úlohy podľa Ústavného zákona č.357/2004 Z. z.  ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov 
Členom tejto  komisie  môže  byť  iba  poslanec  obecného zastupiteľstva.  Ak sú v obecnom
zastupiteľstve  zástupcovia  politických  strán  a  politických  hnutí  alebo  nezávislí  poslanci,
komisia  je  zložená  z  jedného zástupcu každej  politickej  strany alebo politického hnutia  a
jedného zástupcu nezávislých poslancov. Komisia musí mať aspoň troch členov; ak sa tento
počet  nedosiahne  týmto  spôsobom,  doplní  sa  počet  členov  komisie  o  zástupcu  politickej
strany alebo politického hnutia s najvyšším počtom poslancov. Predsedu komisie volí obecné
zastupiteľstvo.
Obecné  zastupiteľstvo  navrhlo  ako predsedu nezávislého  kandidáta  Ing.  Jaroslava  Bugára
a ako členov Ing. Romana Vojtelu za SNS a Vladimíra Homolu za SMER SD.

Hlasovanie:                     za: (7)    Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár, 
                                                        Vladimír Homola, Ing. Milan Dobiaš PhD.,
                                                        Ing. Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela,



                                                        Roman Zimmermann
                                    proti : (0) 
                              zdržal sa : (0) 

Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch podľa § 15 Zákona o obecnom zriadení 
1. zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení Ing. Jaroslav Bugár – pred-

seda, Ing. Roman Vojtela a Vladimír Homola – členovia. 
2. u r č u j e náplň práce:  kontrola majetkových priznaní starostu obce a vedúcich za-

mestnancov

K     bodu 8.  Informácia starostu o poverení zástupcu starostu
Starosta obce informoval poslancov o poverení zástupcu, ktorým bude Roman Zimmermann.

Obecné zastupiteľstvo  v Jedľových Kostoľanoch  b e  r  i e   n  a  v e  d  o m i e  informáciu
starosta obce o poverení  poslanca  Romana Zimmermanna  za zástupcu starostu obce

K     bodu 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať
a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta  informoval  poslancov,  že  poveruje  Štefana  Bošiaka  za  poslanca,  ktorý  bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

Hlasovanie:                     za: (7)    Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár, 
                                                        Vladimír Homola, Ing. Milan Dobiaš PhD.,                         
                                                        Ing. Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela,
                                                        Roman Zimmermann
                                    proti : (0) 
                              zdržal sa : (0) 

Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch p o v e r u j e poslanca Štefana Bošiaka,
zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

K     bodu 10. Zásady odmeňovania poslancov – schválenie
Starosta obce informoval poslancov, že schválené zásady odmeňovania poslancov, ktoré sú
teraz platné sú z roku 2010. Predložil návrh na schválenie nových zásad odmeňovania kde sa
odmena poslanca za zasadnutie OZ mení z 4,98 € na 10 €. 

Hlasovanie:                     za: (7)    Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár, 
                                                        Vladimír Homola, Ing. Milan Dobiaš PhD.,
                                                        Ing. Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela,
                                                        Roman Zimmermann
                                    proti : (0) 
                              zdržal sa : (0) 



Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch schvaľuje zásady odmeňovania poslancov.

K     bodu 11. Plat starostu
Starosta obce informoval poslancov, že obecné zastupiteľstvo určí plat starostu obce. Obecné
zastupiteľstvo určuje plat starostu podľa rozsahu výkonu funkcie starostu určeného doterajším
obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami. Zastupiteľstvo určilo plný úväzok
starostu obce. 
Informoval, že  má výšku platu v súlade zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom po-
stavení a platových pomeroch starostom obcí a primátorov miest v znení neskorších predpi-
sov. 
Plat  starostu sa počíta  sa ako t.j.  priemerná  mesačná mzda zamestnanca v národnom hos-
podárstve x koeficient stanovený zákonom podľa počtu obyvateľov obce k 31.12. predchádza-
júceho roka. Priemerná mesačná mzda za rok 2017 je 954 € a  koeficient 1,65. Predchádzajú-
ce  zastupiteľstvo  v máji  roku 2017 navrhlo  zvýšiť  základný  plat  starostu  o 15  %.  Zákon
umožňoval jeho zvýšenie o 70 %.  Celková výška platu starostu obce zaokrúhlená na celé
eurá bola 1811,25 €. 
Od 01.12.2018 nadobudla účinnosť novela spomínaného zákona. Podľa tejto novely sa zmenil
koeficient  pre výpočet platu starostu z 1,65 na 1,83. Základný plat starostu obce po novele
zákona účinnej od 01.12.2018 je po zaokrúhlení na celé eurá je vo výške 1746 €.  Novela
zákona umožňuje obecnému zastupiteľstvu rozhodnúť o zvýšení platu starostu do výšky 60 %
nie 70 % ako bolo do konca novembra.

Diskusné príspevky:
Dušan Kazimír – aby som to vysvetlil. V minulosti keď som začal ako starosta som odmenu
nechcel. Povedal som, že až keď budú výsledky. V priebehu roka 2017 mi poslanci starého
zastupiteľstva schválili odmenu 15 %. Za posledné 4 roky som dotiahol 490 000 € do obce.
Spravilo sa toho dosť a pre to navrhujem odmenu 20 %. 
Ing. Milan Dobiaš PhD.- navrhujem nechať základ a prémie sa môžu schváliť hoci kedy.
Dušan Kazimír – Ak nemáte dotazy, prejdime k hlasovaniu.

Hlasovanie:                     za: (5)    Štefan Bošiak, Vladimír Homola, 
                                                        Ing. Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela,
                                                        Roman Zimmermann
                                    proti : (0) 
                              zdržal sa : (2)    Ing. Jaroslav Bugár, Ing. Milan Dobiaš PhD.,

Obecné zastupiteľstvo v Jedľových Kostoľanoch
1. B e r i e  n a  v e d o m i e: 

informáciu o plate starostu obce v súlade so zákonom NR sr č. 253/1994 Z.z. o práv-
nom postavení a platových pomeroch starostom obcí a primátorom miestne v znení
neskorších predpisov

2. Schvaľuje zvýšenie minimálneho platu starostu o 20 %. 



K     bodu 12. Rôzne 
Diskusné príspevky:
Dušan Kazimír – Chcel by som upozorniť poslancov, že čo sa týka štvrťročných správ o hos-
podárení keď nie je niečo jasné v tom čo pošleme, tak treba prísť buď 15 minút pred zastupi-
teľstvom alebo hoci kedy za účtovníčkou. Lebo potom sa tu opýtate na OZ a je jasné, že si ne-
môže všetko pamätať. 
Snažíme sa na našu stránku dávať čo najviac vecí.
Prešlo nám rozšírenie kapacity MŠ.
Máme podaný projekt zberného dvora. 
Projekt WIFI pre teba – wifi po obci pre občanov.
Začínam tým čo som mal vo volebnom programe. Jediné čo tam nebolo napísané a chcel by
som zrealizovať je čistička pri tretí bytový dom, ktorá by slúžila aj na zvážanie. 
Čo sa týka projektov, kedykoľvek sa môžete zastaviť a prísť sa pozrieť čo máme podané aké
sú projekty a tak.  

K     bodu 13. Záver

Štefan Bošiak prečítal uznesenie a starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie 
obecného zastupiteľstva o 20.20 hod.

Zapísala: Mgr. Patrícia Kapitánčiková                         

                              ....................................................    

     Dušan Kazimír

  starosta obce

Overovatelia: 

Ing.Jaroslav Bugár                                                                      ........................................

Ing. Milan Dobiaš PhD.                                                              ........................................



Uznesenie č. 1/2018
z 1.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany 

zo dňa 07.12.2018

K     bodu 1. Otvorenie zasadania a     procedurálne veci 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany 

1. b e r i e   n a   v e d o m i e

výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.

2. k o n š t a t u j e

a) že novozvolený starosta obce Dušan Kazimír zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
b) že zvolení  poslanci obecného zastupiteľstva zložili  zákonom predpísaný sľub poslanca

obecného zastupiteľstva :   Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár,
                                Ing. Milan Dobiaš PhD., Vladimír Homola,    
                                Ing. Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela,
                                Roman Zimmermann                                                    

Hlasovanie:   
Za: 0

Proti: 0
Zdržal sa: 0

             

                                                                                               Dušan Kazimír
  Starosta obce

Jedľové Kostoľany, 10.12.2018
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Uznesenie č. 2/2018
z 1.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany 

zo dňa 07.12.2018

K     bodu 2. Schválenie programu zasadnutia 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany podľa § 12 ods. 5 Zákona o obecnom
zriadení

s c h v a ľ u j e

1. program svojho zasadnutia:  

Hlasovanie:   
Za: 7 Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár,

Vladimír Homola, Ing. Milan Dobiaš PhD.,
Ing. Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela,
Roman Zimmermann

Proti: 0
Zdržal sa: 0

             

                                                                                               Dušan Kazimír
  Starosta obce

Jedľové Kostoľany, 10.12.2018
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Uznesenie č. 3/2018
z 1.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany 

zo dňa 07.12.2018

K     bodu 3. Voľba mandátovej a     návrhovej komisie  
 

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Jedľové  Kostoľany  podľa  §  15  Zákona  o obecnom
zriadení

 
1. z r i a ď u j e 

Mandátovú komisiu v zložení poslancov:
- Dušan Kazimír – predseda, 
- Ing. Roman Vojtela – člen
- Roman Zimmermann – člen 

2. v y m e d z u j e 

Úlohy mandátovej komisie nasledovne :
- overiť doklady o zložení sľubu novozvoleného starostu a novozvolených poslancov; 
-  zistiť  či  nevykonávajú  funkciu  nezlučiteľnú  s funkciou  starostu  alebo  poslanca  a to  na
základe nimi predložených a vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení; 
-  podať  o výsledku  svojich  zistení  správu  ustanovujúcemu  zasadnutiu  obecného
zastupiteľstva.

Hlasovanie:   
Za: 7 Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár,

Vladimír Homola, Ing. Milan Dobiaš PhD.,
Ing. Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela,
Roman Zimmermann

Proti: 0
Zdržal sa: 0

             

                                                                                               Dušan Kazimír
  Starosta obce

Jedľové Kostoľany, 10.12.2018
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Uznesenie č. 4/2018
z 1.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany 

zo dňa 07.12.2018

K     bodu 3. Voľba mandátovej a     návrhovej komisie  
 

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Jedľové  Kostoľany  podľa  §  15  Zákona  o obecnom
zriadení

1.z r i a ď u j e

Návrhovú komisiu v zložení poslancov: Štefan Bošiak,  
                                                                 Vladimír Homola

2.v y m e d z u j e

Úlohy návrhovej komisie nasledovne:
-predkladané návrhy a obsah diskusie; 
-predkladať  k prerokúvaným bodom programu a k postupu rokovania návrhy uznesení  tak,
aby sa efektívne naplnil program rokovania a jeho ciele.

Hlasovanie:   
Za: 7 Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár,

Vladimír Homola, Ing. Milan Dobiaš PhD.,
Ing. Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela,
Roman Zimmermann

Proti: 0
Zdržal sa: 0

             

                                                                                               Dušan Kazimír
  Starosta obce

Jedľové Kostoľany, 10.12.2018
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Uznesenie č. 5/2018
z 1.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany 

zo dňa 07.12.2018

K     bodu 4. Overenie zloženia sľubu a     správa mandátovej komisie   
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany 

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Predloženú správu mandátovej komisie :
-konštatuje, že zvolený starosta obce Dušan Kazimír zložil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce.  
-konštatuje, že poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca 
obecného zastupiteľstva (konkrétne sa vymenujú)
-konštatuje,  že  starosta  obce  a  poslanci  obecného  zastupiteľstva  nevykonávajú  funkciu
nezlučiteľnú s funkciou starostu  alebo poslanca.

Hlasovanie:   
Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 0

             

                                                                                               Dušan Kazimír
  Starosta obce

Jedľové Kostoľany, 10.12.2018
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Uznesenie č. 6/2018
z 1.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany 

zo dňa 07.12.2018

K     bodu 6. Zriadenie a     voľba členov obecnej rady   
 

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Jedľové  Kostoľany  podľa  §  14  Zákona  o obecnom
zriadení 

n e z r i a ď u j e

1. obecnú radu 

Hlasovanie:   
Za: 7 Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár,

Vladimír Homola, Ing. Milan Dobiaš PhD.,
Ing. Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela,
Roman Zimmermann

Proti: 0
Zdržal sa: 0

             

                                                                                               Dušan Kazimír
  Starosta obce

Jedľové Kostoľany, 10.12.2018
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Uznesenie č. 7/2018
z 1.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany 

zo dňa 07.12.2018

K     bodu 7. Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedu a     členov komisií
 

Obecné   zastupiteľstvo  Obce  Jedľové  Kostoľany  podľa  §  15  Zákona  o obecnom
zriadení 

1. z r i a ď u j e

Komisiu na ochranu verejného záujmu v zložení: Ing. Jaroslav Bugár – predseda, 
                                                                               Ing. Roman Vojtela – člen,
                                                                                   Vladimír Homola – člen.

2. u r č u j e
Náplň práce:  kontrola majetkových priznaní starostu obce a vedúcich zamestnancov

Hlasovanie:   
Za: 7 Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár,

Vladimír Homola, Ing. Milan Dobiaš PhD.,
Ing. Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela,
Roman Zimmermann

Proti: 0
Zdržal sa: 0

             

                                                                                               Dušan Kazimír
  Starosta obce

Jedľové Kostoľany, 10.12.2018
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Uznesenie č. 8/2018
z 1.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany 

zo dňa 07.12.2018

K     bodu 8. Informácia starostu o     poverení zástupcu starostu 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany 

b e r i e   n a   v e d o m i e

1. Informáciu starostu obce o poverení poslanca Romana Zimmermanna za zástupcu 
starostu.

Hlasovanie:   
Za: 0

Proti: 0
Zdržal sa: 0

             

                                                                                               Dušan Kazimír
  Starosta obce

Jedľové Kostoľany, 10.12.2018
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Uznesenie č. 9/2018
z 1.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany 

zo dňa 07.12.2018

K     bodu 9. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a     viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany 

p o v e r u j e

1. poslanca Štefana Bošiaka, zvolávaním a vedením zasadnutí  obecného zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 ods.2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6.
tretia  veta  zákona  SNR  č.  369/1990  Zb.  o obecnom  zriadení  v znení  neskorších
predpisov.

Hlasovanie:   
Za: 7 Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár,

Vladimír Homola, Ing. Milan Dobiaš PhD.,
Ing. Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela,
Roman Zimmermann

Proti: 0
Zdržal sa: 0

             

                                                                                               Dušan Kazimír
  Starosta obce

Jedľové Kostoľany, 10.12.2018
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Uznesenie č. 10/2018
z 1.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany 

zo dňa 07.12.2018

K     bodu 10. Zásady odmeňovania poslancov – schválenie 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany 

s c h v a ľ u j e

1. zásady odmeňovania poslancov.

Hlasovanie:   
Za: 7 Štefan Bošiak, Ing. Jaroslav Bugár,

Vladimír Homola, Ing. Milan Dobiaš PhD.,
Ing. Dušan Kazimír, Ing. Roman Vojtela,
Roman Zimmermann

Proti: 0
Zdržal sa: 0

             

                                                                                               Dušan Kazimír
  Starosta obce

Jedľové Kostoľany, 10.12.2018
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Uznesenie č. 11/2018
z 1.rokovania  Obecného zastupiteľstva Obce Jedľové Kostoľany 

zo dňa 07.12.2018

K     bodu 11. Plat starostu 
 

Obecné  zastupiteľstvo Obce Jedľové Kostoľany 

1. b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o plate starostu obce v súlade so zákonom NR sr č. 253/1994 Z.z. o právnom po-
stavení a platových pomeroch starostom obcí a primátorom miestne v znení neskorších pred-
pisov

2. s c h v a ľ u j e

zvýšenie minimálneho platu starostu o 20 %. 

Hlasovanie:   
Za: 5 Štefan Bošiak,  Vladimír Homola,  Ing. Dušan Kazimír,

Ing. Roman Vojtela, Roman Zimmermann
Proti: 0
Zdržal sa: 2 Ing. Jaroslav Bugár,  Ing. Milan Dobiaš PhD.,

             

                                                                                               Dušan Kazimír
  Starosta obce

Jedľové Kostoľany, 10.12.2018
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